Kenmerk : 2014111049587
Dossier:
1147167

STATUTENWIJZIGING
(Stichting Winteravonden aan de Amstel)

Heden, drieëntwintig juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Jan Piet van
Harseler. notaris te Amsterdam:
de heer mr. Erik Hein Schade, kantooradres 1071 DC Amsterdam, Honthorststraat 3,
geboren te Overasselt op zeventien juli negentienhonderd zesenzeventig.
De

comparant

verklaarde:

—

—

—_______

A. De te Amsterdam gevestigde stichting Stichting Winteravonden aan de Amstel,
kantoorhoudende te 1181 WN Amstelveen, Meander 167. ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer.
58932097, hierna te noemen de “Stichting, is opgericht op vier oktober
tweeduizend dertien bij akte verleden voor mij, notaris.
De statuten van de Stichting zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
B, Het bestuur van de Stichting heeft besloten om de statuten van de Stichting te
wij zigen en heeft de comparant aangewezen om van deze statutenwijziging bij
notariële akte te doen blijken.
C. Van gemeld besluit tot statutenwijziging en van gemelde aanwijzing blijkt uit een
document dat aan deze akte zal worden gehecht.
D. Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Stichting hierbij
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zuilen
luiden als volgt:
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Dc stichting hecft ten doci
het bevorderen van culturele uitisseling op het gebied van muziek tussen
inwoners van Nederland enerzijds en Rusland anderzijds:
en voorts alles wat hiermede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan iijn.
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het organiseren van concerten, evenementen, bijeenkomsten en meer in het
bijzonder het organiseren van een kamermuziekfestivai “Winteravonden aan de
Amstel”.
VERMOGEN
Artikel3.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. schenkingen. erfstellingen en legaten:
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rente:
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c. bijdragen van derden;
d. subsidies;
e. sponsorgelden en fondsenwerving;
f. andere inkomsten,
met dien verstande dat niet meer vermogen zal worden aangehouden dan strikt
noodzakelijk is.
Het vermogen van onderhavige stichting dient nagenoeg volledig te worden aangewend
aan voornoemd statutair doel. De kosten van werving van gelden alsmede het beheer
ervan dienen in redelijke verhouding te staan tot de aanwending conform het statutaire
doe1.
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BESTUUR

—

Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal uit vijf (5)
leden.
2. Het bestuur stelt het aantal leden van het bestuur vast.
3. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling en benoemt uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Verschillende functies kunnen in één persoon
zijn verenigd.
4 Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het in lid 1. van dit
artikel vermelde minimumaantal, blijft het bestuur bevoegd.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het
bestuur kan besluiten tot het toekennen van een vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten, welke niet bovenmatig mag zijn.
Bestuursleden die tevens een uitvoerende taak uitvoeren kunnen voor dit laatste wel
een belor ing n vangen
ENOEMIN TOL 1 VN\ H T BI ST URE E NDE
HF
u’M- ‘5.
HAr
\rtikel 5.
1
De leden en het bestuur worden door het bestuur benoemd. Voor de eerste maal
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gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijr aanuegaan dar wel net elkaar
‘amenleven als nare zij gehuwd dienen d ninderheid uit te maken ver het
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Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode welke eindigt op de derde
jaarvergadering welke gehouden wordt na het jaar waarin de betrokkene benoemd
is. Een afgetreden bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
4. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen
bij een besluit van het bestuur genomen met een meerderheid van twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering die daartoe speciaal is
bijeengeroepen.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts door het zich voordoen van een of
meer van de volgende omstandigheden: bedanken door, overlijden van, het verlies
van het Vrije beheer over zijn vermogen door alsmede in de gevallen zoals bedoeld
in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien een bestuurslid als zodanig defungeert is het bestuur verplicht onverwijid in
de vacature te voorzien, dan wel te besluiten, met inachtneming van het in artikel 4
lid 1 bepaalde minimum, dat het aantal bestuursleden wordt verminderd.
7. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur nemen de
overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij
ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het bestuur wordt dit
waargenomen door een jaarlijks door het bestuur te benoemen persoon; deze
persoon wordt als bestuurder benoemd onder de opschortende voorwaarde van
ontstentenis of belet van alle andere bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrj ging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt. of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.—
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR—--———
Artikel 7.
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de vereiste formaliteiten
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3.

Het bestuur vergadert in elk geval eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld als
bedoeld in artikel 8. Deze vergadering is de jaarvergadering.
4. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het
bestuur met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de
leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft één
stem. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde
optreden.
6. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum
aantal bestuursleden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de
desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuursleden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp
rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het
daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden, mits die vergadering
wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes 4eken na de vergadering
waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat
besluit vereiste meerderheid van stemmen.
7. a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de bestuursleden
schriftelijke stemming verlangt, in welk geval de stemming bij ongetekende
gesloten briefjes geschiedt.
b. Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw bestuurslid of over
de verdeling van de bestuursfuncties tussen de bestuursleden, geen van de
voorgestelde personen de meerderheid behaalt, zal een tweede vrije stemming
worden gehouden.
c. Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft
verkregen, vindt herseemming plaats tussen de twee personen die in de tweede
vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien in de teede
vrije stemming meer dan t ee personen een gelijk grootste aantal stemmen op
zich erenigden of indien meer personen door een gelijk aantal stemmen op de
tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen. i ordt tussen
dezen s ooraf ge\temd ter bepaling ie van hen snor herstemming in
aanmerking komt. Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen
uitsluitsel geeft. beslist het lot wie voor herstemming in aanmerking komt.
Indien hij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.
d. Bij staking van de stemmen over andere dan de hierboven onder b en c
bedoelde zaken. wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering
bijeengeroepen; indien de stemmen dan opnieuw staken. is het voorstel
verworpen.
8. Blanco temmen en ongeldige stemmen zijn san onsi aarde: deze stemmen ssorden
hij het bepalen san de uitslag san de semng niet meegeteld
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In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de
voorzitter.
10. Zijn alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige
besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet in acht
genomen, mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.
11. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de
eerstvolgende vergadering door het bestuur worden vastgesteld en door de
voorzitter van de vergadering alsmede door degene die de notulen gehouden heeft,
worden ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van het
bestuur op de vergadering aanwezig zijn geweest.
12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van dc
leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt
ingewonnen en geen van de leden van het bestuur zich daartegen verzet en een
dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van een op deze wijze
genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag gedaan, hetwelk op de
eerst volgende vergadering van het bestuur wordt vastgesteld en onder toevoeging
van de stukken, als in de eerste zin van dit lid bedoeld. bij de notulen van die
vergadering wordt bewaard.
JAARREKENING
Artikel 8.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de penningmeester maakt
daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
3. Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening wordt gecontroleerd door een
deskundige die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
4. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.
5. Vaststelling van de jaarrekening strekt tot décharge van de penningmeester.
6. Op verzoek dient de jaarrekening aan de inspecteur Belastingdienst/Oost Brabant
Kantoor ‘s-Hertogenbosch te worden overgelegd, die controleert of de feitelijke
werkzaamheden overeenstemmen met het in voormelde artikel 2 genoemde doel.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 9.
Deze statute i. kun ren slechts worden gewi zigd door e m bcslu an ret bestuur
2. Daartoe wordt hij de op;oep voor de vergadering de voorgestelde tatutenrrijzing
ioordelijk ermeid.
3 Eci be 1 ii t wj gi ‘a de
tutc ka alle w de gen e et n
m dc eid an i n sec iC! crd ir de ii eb chic ter nen n e
vergadering waarin ten minste drie,vierde an het aant.il bestuursleden aannezig ol
i ertegenwoordigd is.
4 Wijzigingen air de st tuter treden i’e e ‘der ir n erking dtr nadat z j bij n tari le
akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van de akte houdende statuteniijzig1ng
is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
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2.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de
statuten overeenkomstig van toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.—
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting komt uitsluitend ten
goede aan een soortgelijke, kwalificerende goed-doel instelling met de ANBI-statu
of aan een buitenlandse instelling welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogt en welke een soortgelijke doelstelling heeft dan wel op
enigerlei andere wijze die het algemeen belang dient.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel ondei
een door de vereffenaars aan te wijzen derde,
REGLEMENT
Artikel 11.
Het bestuur kan een of meerdere reglementen vaststellen en wijzigen waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de wet of met het
bepaalde in deze statuten. Indien en voor zover bepalingen van deze reglementen in
strijd mochten zijn met deze statuten, worden de betreffende bepalingen in de
reglementen van de stichting voor niet geschreven gehouden. Op besluiten tot
vaststelling alsmede wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 9 van
overeenkomstige toepassing.”
SLOT AKTE
De comparant is mij. notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant
heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen
Dc cor pa ant he It Iret iij n in d ze kte n uddeil jk r a h pe kie voorle in.
ondertekend.
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